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การด าเนินงานให้บริการวัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564 
(ส ำหรับฝำ่ยเภสชักรรม และฝำ่ยเวชกรรมสังคม/เวชปฏิบัติฯ ทีร่ับผิดชอบกำรสรำ้งเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กปฐมวยั) 

 

วัคซีนโรต้ำที่จะน ำมำใช้ในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี 2564 มีทั้งวัคซีนโรต้ำแบบหยอด 2 ครั้ง 
ได้แก่ วัคซีน “Rotarix” ประกอบด้วยสำยพันธุ์ G1P[8] ผลิตโดยบริษัท Glaxosmithkline Biologicals S.A. น ำเข้ำ
โดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ำกัด และวัคซีนโรต้ำแบบหยอด 3 ครั้ง ได้แก่ วัคซีน “RotaTeq” 
ประกอบด้วยสำยพันธุ์ G1, G2, G3, G4 and P[8] ผลิตโดยบริษัท Merck Sharp & Dohme Corp. น ำเข้ำโดย
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วัคซีนโรต้ำที่ใช้ในแผนงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค คือ วัคซีน “Rotarix” อย่ำงไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป วัคซีนโรต้ำที่
จัดหำมำใช้ในแผนงำนฯ คือ วัคซีน “RotaTeq” ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงขอทบทวนและชี้แจงแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีนโรต้ำโดยสรุป ดังนี้ 

 กำรจัดส่งวัคซีนโรต้ำไปยังโรงพยำบำล องค์กำรเภสัชกรรมยังคงจัดส่งวัคซีน “Rotarix” บรรจุภัณฑ์
แบบแผงบรรจุ 5 โดส จนถึงปลำยเดือนมิถุนำยน 2564 จำกนั้นจะจัดส่งวัคซีน “Rotarix” บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง
บรรจุ 1 โดส และตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป องค์กำรเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีน “RotaTeq” 
โดยขอควำมร่วมมือฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ตรวจสอบและพิจำรณำกำรใช้วัคซีนโรต้ำของหน่วยบริกำร 
ลูกข่ำย แล้วด าเนินการปรับค่า Reorder point (ROP) ของวัคซีนโรต้าให้เหมำะสม โดยสำมำรถปรับได้ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีวัคซีนมีไม่เพียงพอในกำรให้บริกำรหรือมีวัคซีนคงคลังอยู่ที่
คลังวัคซีนโรงพยำบำลมำกเกินไป  

 กำรปรับค่ำ ROP สำมำรถด ำเนินกำรออนไลน์ผ่ำนระบบ VMI (เว็บไซต์ http://scm.gpo.or.th/vmi) 
ที่เมนู FM3 EPI Routine เมื่อส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) อนุมัติแล้ว ระบบจะปรับเป็นค่ำ 
ROP ใหม่โดยอัตโนมัติ  

 หำกเกิดกรณีวัคซีนโรต้ำมีไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ฝ่ำยเภสัชกรรมของโรงพยำบำลสำมำรถขอเบิก
วัคซีนโรต้ำนอกรอบได้ โดยใช้แบบฟอร์ม “ใบเบิกกรณีต้องกำรวัคซีนเพ่ิมระหว่ำงรอบ  โครงกำรวัคซีน EPI 
Routine สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ” โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่ำวได้จำกเว็บไซต์ระบบ 
VMI โดยเลือกเมนู “ใบเบิกวัคซีนเพ่ิม” 

 วัคซีน “Rotarix” และ “RotaTeq” เก็บรักษำไว้ในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส และเก็บให้
พ้นแสง 

 วัคซีนโรต้ำทุกชนิด ให้โดยวิธีรับประทำนเท่ำนั้น ห้ำมน ำไปฉีดเป็นอันขำด 
 วัคซีน “RotaTeq” หยอด 3 ครั้ง ในเด็กอำยุ 2 4 และ 6 เดือน 
 เจ้ำหน้ำที่ควรเร่งรัดให้เด็กได้รับวัคซีนโรต้ำโดสแรกที่อำยุไม่เกิน 15 สัปดำห์ และให้วัคซีนโรต้ำโดส

สุดท้ำยแก่เด็กอำยุไม่เกิน 32 สัปดำห์ 
 วัคซีนโรต้ำ สำมำรถให้พร้อมกับวัคซีน DTP-HB-Hib, bOPV และ IPV (เมื่อเด็กอำยุ 4 เดือน)  

ได้ตำมปกติ โดยไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดข้ึน 
 วัคซีน “Rotarix” และ “RotaTeq” สำมำรถใช้สลับกันได้ ในกรณีที่มีกำรสลับใช้วัคซีน “Rotarix” 

และ “RotaTeq” จ ำเป็นต้องให้วัคซีนโรต้ำจ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



-2- 
 

 
 

กรณีที ่ การได้รับวัคซีนโรต้า รหัสวัคซีนโรต้าที่ได้รับ 
1 Rotarix  Rotarix  R11 + R12 

2 RotaTeq  RotaTeq  RotaTeq R21 + R22 + R23 

3 Rotarix  RotaTeq  RotaTeq R11 + R21 + R22 

4 Rotarix  RotaTeq  Rotarix R11 + R21 + R12 

5 RotaTeq  RotaTeq  Rotarix R21 + R22 + R11 

6 RotaTeq  Rotarix  RotaTeq R21 + R11 + R22 

7 RotaTeq  Rotarix  Rotarix R21 + R11 + R12 
 

 ข้อมูลอ่ืน ๆ ของวัคซีน “RotaTeq” (วัคซีนโรต้ำชนิดหยอด 3 ครั้ง) 
 - รหัส 24 หลัก คือ 124553000009999910181739   
 - รหัส TMTID (GPU) คือ 699799 
 - รหัส TMTID (TPU) คือ 699813 
 - บรรจุภัณฑ์ของวัคซีน “RotaTeq” ดังรูป 

 
************************************** 

 
 
 
 
 



 

 
 

รหัสคิวอาร์ (QR code) ส าหรับแนวทางการให้บริการวัคซีนโรต้าในแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และอินโฟกราฟิกวิธีการเปิดใช้และให้วัคซีนโรต้า 

 
1. แนวทางการให้บริการวัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563 

https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=11390 

 
2. อินโฟกราฟิกวิธีการเปิดใช้และให้วัคซีนโรต้า 

https://ddc.moph.go.th/dcd/publishinfodetail.php?publish=11496&deptcode=dcd 
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